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יש דילמה

יעדי ההערכה העיקריים
לבדוק את יכולת ההתמודדות העצמאית של התלמיד עם:•

- פענוח של טקסט תלמודי קצר.
יישום ידע אורייני-לשוני בנושאים: מבנה הטקסט ופיסוק לשם -

  הפקת משמעות של טקסט.
- הבנה של טקסט נתון, באמצעות השלמת פערי מידע.

לבדוק את היכולת לנתח דילמה אישית.•
לבדוק את היכולת לכתוב סיפור דילמה.•
לזמן התנסות בהערכה עצמית.•

תיאור כללי
נקודת המוצא של המשימה היא טקסט תלמודי קצר ותמציתי, העוסק בדילמה שיש בה הכרעה

בין חיים למוות.
ידי שאלות בתחום המבנה ובתחום הפיסוק,–בחלק הראשון נבדקת הבנת הטקסט של המשימה על

וכן על-ידי מטלות הדורשות מן התלמיד להשלים פערי מידע. בחלקה השני של המשימה, התלמיד
נדרש לכתוב סיפור דילמה משלו, בתהליך ששלביו הם: ניתוח הדילמה באמצעות תרשים גרפי
נתון וכתיבה ושכתוב של טקסט תוך הסתייעות במדדי הערכה נתונים. הערכת הטקסט הסופי

נקבעת במשותף על-ידי המורה והתלמיד.

 היכרות עם רכיבי מבנה, עם מאפייני סוגת הסיפור ועם עבודה תהליכית: כתיבת טיוטה,נדרשת
שכתוב בהתאם להנחיות וניסיון בהערכה עצמית. כמו כן נדרש ידע בסיסי בפיסוק.

מבנה המשימה

   זמן מקום                       פעילויות

טקסט תלמודי קצרקריאה: חלק א
45 דקותכיתהאבחון מבני, פיסוק, השלמת פערי מידע בטקסטהבנה: 

3 ימיםביתכתיבת סיפור אישי שיש בו דילמההבעה: חלק ב

מילות מפתח:

פענוח טקסט בעזרת■
אסטרטגיות הבנה

סימני פיסוק■
רכיבי מבנה: דגם■

מבני של דילמה
סיפורז'אנר:■
שכתוב■
הגהה■
הערכה עצמית:■
שיתוף תלמידים■

בהערכה
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הסבר כללי
נקודת המוצא של המשימה היא טקסט תלמודי קצר ותמציתי העוסק בדילמה. הטקסט הוא
אתגר, לפחות עבור תלמידים מהמגזר החילוני: הוא אינו מנוקד ואינו מפוסק, מבנה המשפטים

שלו מינימליסטי; יש בו כמה מילים קשות, כגון:  'שותין', 'מהלכין', 'דרש', 'קיתון'.
, כגון:באסטרטגיות הבנהכדי להתמודד אתו בהצלחה, התלמידים צריכים להיעזר 

 התלמיד בבית הספר הדתי מורגל בטקסטים תלמודיים, ואילו התלמידגיוס ידע עולם:-
החילוני יצטרך לעגן את הטקסט בלשון ההגדה של פסח או באגדות ומעשי חכמים שנלמדו

במסגרת שיעורי הספרות.
 לצורת הטקסט ולמיקומו על-פני הדף.תשומת לב לפורמט:-
 התלמיד צריך להתייחס לחלק משאלות המבחן כאל פיגומי הבנה,"חכמת היבחנות":-

המכוונים אותו להשתמש בידע קודם שיש לו על רכיבי מבנה (חלק א  סעיף 1), על סימני
פיסוק (חלק א - סעיף 2) ועל פערי המידע שיש להשלים לצורך הפקת משמעות (חלק א -

סעיף 3).

חלק א: קוראים ומבינים
כאמור, כל הפריטים בחלק זה עשויים לשמש כפיגומי הבנה. לפיכך, מומלץ שהמורה יעודד

את התלמידים לתקן את הבנתם במהלך המבחן, ומכל מקום יאפשר להם לעשות זאת.

רכיבי מבנה בשירות ההבנה
ÆËÒ˜Ë‰ Ï˘ ‰·Ó‰ È·ÈÎ¯ ˙‡ Â¯Á·

מטרה
לבדוק את היכולת ליישם ידע אורייני-לשוני לגבי מבנה הטקסט.

הערה
זו שאלה סגורה.

מחוון (כולל דוגמה)
תשובה מלאה: זיהוי נכון ומדויק של כל רכיבי המבנה. רכיבי המבנה לפי הסדר הם:רמה 4

הרקע, הדילמה, הפתרון (הכרעה) א, נימוק א, נימוק ב. הערה: פתרון (הכרעה) ב
אינו כתוב בטקסט במפורש, אלא במובלע.

תשובה חלקית: זיהוי של שלושה רכיבי מבנה.רמה 3

תשובה חלקית: זיהוי נכון של שני רכיבי מבנה.רמה 2

תשובה חלקית: זיהוי נכון של רכיב מבנה אחד.רמה 1
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סימני פיסוק בשירות ההבנה
‡Â˙Ó ‰·˘ ‰˜ÒÙ‰ ÌÎÈÙÏÂÏ˜È˘ ˜ÂÒÈÙ ÈÓÈÒ ‰· Â·Èˆ‰ ÆÆÆ‰ÓÏÈ„‰ ˙¯

Æ‰˙·‰ ˙‡

מטרה
לבדוק את היכולת ליישם ידע אורייני-לשוני לגבי פיסוק של טקסט.

הערות
אין נדרשת כאן ידיעת הפיסוק כהלכתו, אלא ידע בסיסי בלבד.

מחוון (כולל דוגמה)
תשובה מיטבית: פיסוק מתאים, המעיד על הבנה.רמה 4

 ואם שותין - שניהם מתים / ואם שותה - אחד מהם מגיע לישוב.אפשרות א:
 ואם שותין שניהם - מתים / ואם שותה אחד מהם - מגיע לישוב.אפשרות ב:

(את הקו המפריד אפשר להמיר בפסיק.)

תשובה חלקית: פיסוק מתאים בחלקו, שעשוי לעורר ספק לגבי ההבנה.רמה 3

תשובה לקויה: אין פיסוק, או שהפיסוק אינו מתאים, ומעיד על חוסר הבנה.רמה 2

תשובה לקויה: אין פיסוק, או שהפיסוק אינו מתאים, ומעיד על חוסר הבנה.רמה 1

סוד הצמצום, חכמת ההרחבה
˜ÒÙ ̇ ‡ Â˜È˙Ú‰ Æ‡È˘ ‰· ÂÎ¯ÚÂ ÆÆÆ‰ÓÏÈ„‰ ̇Î ÆÆÆÌÈÈÂÆÆÆÏ˜‰Ï ÆÆÆÈÂ˘Ú˘ ‰Ó Ï

מטרה
לבדוק את רמת ההבנה של הטקסט באמצעות השלמת פערי מידע.

הערות
פעולת ההעתקה הנדרשת כאן נועדה לתת לתלמיד הזדמנות נוספת לעיין בטקסט ולהבינו,-

וגם להכשיר את הקרקע לשכתוב הטקסט.
ההשלמות האפשריות הן חזרות מילוליות, תוספות של מילים, מיליות קישור (כגון: 'אבל',-

'בעוד ש…', 'אז', 'מפני ש..'), אזכורים אנפוריים, שינויי זמן או צורה דקדוקית וכו'.
המחוון לפעילות זו משותף לסעיף 3.ב. התבוננו בעמוד 4.-

Î ÆÆÆ Æ·Î‰‰ ËÙ˘Ó ˙‡ Â·˙ÆÆÆ‡·È˜Ú È·¯ Ï˘ ‰Ú¯

מטרה
לבדוק הבנה של הקשר הלוגי פתרון-נימוק. קשר זה אינו מפורש בטקסט, אלא רק משתמע

ממנו.
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מחוון משותף לסעיפים 3.א ו-3.ב (כולל הסברים ודוגמות)
        רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4הקריטריונים

ההשלמות רלוונטיות,
ממוקדות, ומעוגנות

בטקסט;

יש ראיות להבנה
מיטבית: קיימת

הבחנה ברורה בין
הדעות המנוגדות

; קיימתבסעיף ב
הבחנה בין רכיב

ההכרעה לבין הנימוק
שבפסקת הדילמה

השילוב בטקסט של
ההשלמה הנדרשת

טבעי, שוטף ותקין.

יש בעיה ברלוונטיות
ובמיקוד: ההשלמות

כוללות פרשנות
לכלל הטקסט (שלא

נתבקשה), או
שסוטות במשהו,
מנתוני הטקסט;

יש ראיות להבנה:
קיימת הבחנה בין
הדעות המנוגדות

, ובין רכיבבסעיף ב
ההכרעה לנימוק

שבפסקת הדילמה

השילוב בטקסט של
ההשלמה הנדרשת
טבעי, שוטף ותקין

למדי.

ההשלמות אינן
ממוקדות,

אינן מפורטות,
או בעלות פירוט
מיותר או שגוי;

יש ראיות מעטות
להבנה: ההבחנה

בין הדעות המנוגדות
 ובין רכיבבסעיף ב

ההכרעה לנימוק
בפסקת הדילמה

מוטלת בספק

השילוב בטקסט של
ההשלמה הנדרשת

לקוי.

ההשלמות לא
רלוונטיות ולא

ממוקדות;

אין  ראיות להבנה:
אין הבחנה בין הדעות

המנוגדות
; אין הבחנהבסעיף ב

בין רכיב ההכרעה
לנימוק בפסקת

הדילמה

אין השלמה, אלא
חזרה מילולית, לעתים
בשינוי קל, על הפסקה

או על הטקסט.

תוכן

מבע

03

05

04

06

דוגמות (לסעיף א):
Æ˙ÂÓÏ ÌÈÏÂÏÚ Ì‰È˘ ≠ ÌÈÓ‰ ÔÂ˙È˜Ó  Â˙˘È Ì‰È˘ Ì‡Â■רמה 4

·‡Æ·Â˘È ÌÂ˜ÓÏ ÚÈ‚È ®˙ÂÁÙÏ© ‡Â‰˘ ÈÂÎÈÒ ˘È ≠ ‰˙˘È Ì‰Ó „Á‡ ˜¯ Ì‡ Ï

■Ì‰Ó „Á‡ ̃ ¯ Ì‡Â ÆÌÈÓ‰ Â¯Ó‚ÈÈ˘ È¯Á‡ ‡ÓˆÓ Â˙ÂÓÈ Ì‰È˘ ≠ ÌÈÓ‰Ó ÌÈ˙Â˘ Ì‰È˘ Ì‡

·Á ÂÏÈ‡Â ¨Â„ÚÈÏ ÚÈ‚È˘ „Ú ÌÈÓ‰ ÂÏ Â˜ÈÙÒÈ ¨‰˙˘ÈÆ‡Óˆ· ˙ÂÓÈ Â¯

■¨‰˙˘È „Á‡ ˜¯ Ì‡ ÆÌÈÈ˘Ï ÌÈ˜ÈÙÒÓ ‡Ï ÌÈÓ‰ ÈÎ ¨Â˙ÂÓÈ Ì‰È˘ ≠ Â˙˘È Ì‰È˘ Ì‡

·‡ ¨Â„ÚÈÏ ÚÈ‚ÈÂ ‰ÈÁÈ ÌÓ‡ ‡Â‰ ¨‡ÓˆÓ ˙ÂÓÏ È˘‰ ˙‡ ¯È‡˘ÈÂÔÂÙˆÓ È¯ÂÒÈ ÂÏ ÂÈ‰È Ï

·Á˘ ÍÎ ÏÚÆ˙Ó Â¯

̈ Â¯ÊÁ ÌÈ˘‡ È˘· Ì‰Ó „Á‡ÏÂ ‰˙ÈÔÈ‡˘ ÈÙÓ ‰·■רמה 3 ÌÈ˙Ó Ì‰È˘ ≠  ÌÈ˙Â˘ Ì‡ ÆÌÈÓ „Î „È

ÆÆÆ‡¯ÂËÙ Ô· ¯Ó‡ ÆÆÆßÂÎÂ ¨Ì‰È˘Ï ÌÈÓ ˜ÈÙÒÓ

 ניכר שפסקת הדילמה הובנה. הכותבת נתנה פרשנות כוללת לטקסט, שלאהערה:
נדרשה, ולכן דורגה תשובתה ברמה 3.

‡Â˘ÈÏ ÚÈ‚Ó Ì‰Ó „Á‡ ˜¯ ≠ ‰˙Â˘ Ì‰Ó „Á‡ Ì‡Â ÆÌÈ˙Ó Ì‰È˘ ≠ ÌÈ˙Â˘ Ô‰È˘ Ì·¨■רמה 2

Æ®·Â˘ÈÈÏ ÚÈ‚Ó ®‰˙Â˘‰© ‡Â‰ ˜¯ ∫˙ÓÂÚÏ ˙‡Ê© Æ˙ÂÓÈ È˘‰Â

Æ‰¯ÊÚÏ ‡Â¯˜Ï ÚÈ‚È È˘‰ ‰˙Â˘ Ì‰Ó „Á‡ ˜¯ Ì‡Â ÆÌÈ˙Ó Ì‰È˘ ÌÈ˙Â˘ Ì‡Â■רמה 1

Æ˙Ó Ì‰Ó „Á‡ ‰˙Â˘ Ì‡Â Æ·Â˘ÈÏ ÌÈÚÈ‚Ó Ì‰È˘ Ì‰È˘ ÔÈ˙Â˘ Ì‡Â

דוגמה (לסעיף ב):
■·¯ ‡·˘ „Ú„ÓÈÏÂ ‡·È˜Ú È

‰˙˘È˘ ‡Â‰  ¨ÌÈÓ‰ ÔÂ˙È˜ ÏÚ· ¨„Á‡ ˜¯˘ ·ËÂÓ

·Á ÈÈÁÏ ÌÈÓ„Â˜ ÍÈÈÁ ®∫˜ÂÓÈ‰Â©Í¯
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חלק ב: סיפור הדילמה
חלק ב יבוצע בבית. לחלק זה מוקצבים ימים אחדים, מתוך הנחה שכתיבת סיפור זקוקה

לזמן הבשלה.
התלמיד נדרש לכלול בתוך סיפור אישי מרכיבים של דילמה, שחלקם באו לביטוי בטקסט

התלמודי (תיאור נסיבות, קונפליקט,  התלבטות בין דרכי פעולה, שיקולים והכרעה).

שלב א: הצגת הדילמה וניתוחה
‡˙Ï ÌÈˆÂ¯ Ì˙‡˘ ‰ÓÏÈ„ Â¯Á·ÆÆÆ¯

מטרה
לבדוק את היכולת לנתח דילמה אישית, תוך שימוש בדגם המבני: בעיה-פתרון.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
באירוע המתואר קיימת דילמה מובהקת ומוצגים רכיביה בצורה הולמת ומדויקת.רמה 4

ניסוח הדילמה בהיר; דרכי הפעולה המנוגדות ברורות ומובחנות; רכיב ההכרעה
בהיר ורלוונטי.

■‰Ï‡˘‰ ˙‡Ê ≠ ¯ÙÒÏ ‡Ï Â‡ ¯ÙÒÏ ∫˙¯˙ÂÎ

·ÁÏ ¯ÙÒÏ Ì‡‰·„ ‰·ÂË‰ È˙¯· ¯ÂÓ˘Ï ¨¯ÙÒÏ ‡Ï Â‡ ‰ÈÏÚ Â¯Ó‡˘ ÌÈ¯„ÂÓÚÏÂ ¨·Ï

ø‰¯ÙÈÒ˘ ÂÊ ÈÙÏÎ È˙ÁË·‰·

·Á ‡È‰ ∫„Ú· ÌÈÏÂ˜È˘· ‰·ÂË‰ È˙¯·Ú· ‰Ï È˙ÁË·‰ ¨¯˙ÂÈ·„ ‰ÓÓ ¯È˙Ò‡ ‡Ï˘ ¯¨¯

·Á‰ÓÂ ‰ÓÓ ÈÏ ˙ÙÎ‡ÆÂÏ˘ ˙Â¯

˙ÈÈÂÚÓ ‡Ï ̈ Ú‚ÙÈ˙ ‰ÈÈÚ· ÈÏ˘ ̇ ÂÈÓ‡‰ ̄ ÙÒ‡ Ì‡ ̈ ˙ÂÏ‚Ï ‡Ï È˙ÁË·‰ ∫„‚ ÌÈÏÂ˜È˘

ÆÔÈ˘Ï‰Ï

·ÁÏ ÚÈ‚Ó Æ¯ÙÒ‡ È‡ ∫‰Ú¯Î‰Æ‰ÈÙÏÎ È˜ ÔÂÙˆÓ ÌÚ ˙ÂÈÁÏ ‰ˆÂ¯ È‡Â ¨˙Ú„Ï È˙¯

■·Á· „Â‚·‡ Ì‡‰ ∫˙¯˙ÂÎ·Á‰ ˙·ÂËÏ ˜„ˆ· „Â‚·‡ Â‡ ¨˜„ˆ‰ ˙·ÂËÏ È¯ø¯

˙‡ ÁÂÎ˘Ï ¨·¯Ú˙‰Ï ‡Ï Â‡ ¨‰¯˜˘ ‰Ó ÏÚ ˙Ó‡‰ ÏÎ ˙‡ ¯ÙÒÏÂ ·„ ˙‡ ¯È‚Ò‰Ï Ì‡‰

ø˙Â¯ˆ· Â˙Â‡ Í·ÒÏ ‡ÏÂ ‰È‰˘ ‰Ó

· „ÓÂÚ ‡Ï È‡ ª˜Â˙˘Ï Ï‚ÂÒÓ ‡Ï È‡Â ̈ ˙Ó‡‰ ̇ ‡ Ú„ÂÈ˘ „ÈÁÈ‰ È‡ ∫„Ú· ÌÈÏÂ˜È˘ıÁÏ

Æ‰Ê‰ ¯ÂÙÈÒÏ ÛÂÒ ÌÈ˘Ï ÏÂÎÈ˘ „ÈÁÈ‰ È‡ ª‰˜È˙˘‰ Ï˘

·Á‰ ÏÚ ÔÈ˘Ï‰Ï ¯˘Ù‡ ÍÈ‡ ∫„‚ ÌÈÏÂ˜È˘·„‡ Ì‡ øÍÏ˘ ·ÂË ÈÎ‰ ¯˙‡ ÂÏ ÒÂ¯‰‡ ≠ ¯

Æ‰ÊÏ È‡¯Á‡ ˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ¯ ‡Ï È‡ ¨ÌÈÈÁ‰

Æ„ÈÓ˙ÏÂ ˙Á‡ ‰Ê ÌÚ ¯ÂÓ‚ÏÂ ¨˙Ó‡‰ ˙‡ ¯ÙÒÏ ·ÈÈÁ È‡ ∫‰Ú¯Î‰

באירוע המתואר קיימת דילמה ומוצגים רכיביה בצורה הולמת; ניסוח הדילמהרמה 3
ברמה סבירה; יש ליקוי בהבחנה בין דרכי הפעולה המנוגדות, או בהצגת ההכרעה.

באירוע המתואר קיימת דילמה. רכיבי הדילמה אינם מוצגים בצורה מדויקת; הניסוחרמה 2
מעורפל ולא ברורות דרכי הפעולה המנוגדות. יש ליקוי בניתוח או בניסוח הנימוקים

ו/או ההכרעה (אין הבחנה בין ההכרעה לנימוקים או שהכרעה היא המסקנה).
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■·Á‰ ∫˙¯˙ÂÎ‰ˆÏÂÁ ‰ˆ¯˘ ¯

ø˙˙Ï ‡Ï Â‡ ‰ˆÏÂÁ‰ ˙‡ ÂÏ ˙˙Ï

·Á ‡Â‰ ∫„Ú· ÌÈÏÂ˜È˘·Á ˙ÂÈ‰Ï ˜ÈÒÙÈ ‡Â‰ ª·ÂË ¯ÈÏ Ô˙ÈÈ ‡Ï ‡Â‰ ¨Ô˙‡ ‡Ï Ì‡ ÈÏ˘ ¯

·„ÆÍ¯Ëˆ‡˘Î ÌÈ¯

·Á ‡Â‰ ∫„‚ ÌÈÏÂ˜È˘·‡È ‡Â‰ ª·ÂË ‡Ï ̄Ô˙Â ‡Ï ÌÚÙ Û‡ ‡Â‰ ª‰˙Â‡ ÍÏÎÏÈ Â‡ ‰˙Â‡ „

ÆÌÂÏÎ ÈÏ

‡Â‰˘ ˙Ó‡‰ Ì‚Â ¨‰˙Â‡ ÒÂ¯‰È ‡Â‰˘ È˙„ÁÙ˘ ÈÙÓ ¨‰ˆÏÂÁ‰ ˙‡ ÂÏ È˙˙ ‡Ï ∫‰Ú¯Î‰

·Á ‰È‰ ‡Ï·˘Î ÌÚÙ˘ ÈÙÓ ̈ ¯‡Ï È˙ËÏÁ‰ Ê‡ ̈ Â˙Â‡ ÈÏ Ô˙ ‡Ï ‡Â‰ ≠ Â‰˘Ó ÂÓÓ È˙˘˜È

Æ‰ˆÏÂÁ‰ ˙‡ ÂÏ ˙˙Ï

■·Á‰ ∫˙¯˙ÂÎ‰ˆÏÂÁ ‰ˆ¯˘ ¯

·Á Ï˘‰ ‰·ÈÒÓ ∫˙¯˙ÂÎ¯

ø˙ÎÏÏ ‡Ï Â‡ ‰·ÈÒÓÏ ˙ÎÏÏ

·Á ∫„Ú· ÌÈÏÂ˜È˘˙‡Ê ªÛÈÎ ‰È‰È ÈÏÂ‡ ª˘„Á „È„È ¯ÈÎ‡ ÈÏÂ‡ ª‰·ÈÒÓ· ÂÈ‰È ÈÈ˙Â¯

Æ‰Ú˙Ù‰ ˙·ÈÒÓ

·· ˙ÂÈ‰Ï ˙·‰Â‡ ‡Ï È‡Â ¨‰·ÈÒÓ‰ ÏÚ· ˙‡ ‰¯ÈÎÓ ‡Ï È‡ ∫„‚ ÌÈÏÂ˜È˘‡Ï È‡˘ ˙È

Æ‰¯ÈÎÓ

Æ˙ÎÏÏ È˙ËÏÁ‰ ÛÂÒ· ∫‰Ú¯Î‰

באירוע המתואר אין דילמה או שניסוחה מעורפל; לא ברורות דרכי הפעולה המנוגדותרמה 1
וההכרעה אינה רלוונטית.

■ø‡Ï Â‡ ÔÂÈ˜Ï ˙ÎÏÏ

·Á ˙‡ ˘Â‚Ù‡ ≠ ÍÏ‡ Ì‡ÆÂ˙Â‡ ˘Â‚Ù‡ ‡Ï ≠ ÍÏ‡ ‡Ï Ì‡ ÆÈ¯

·„ ÈÈÓ ÏÎ ˙Â˜Ï ¯˘Ù‡ ÔÂÈ˜· ª‰‰‡ È‡ ÔÂÈ˜· ∫„Ú· ÌÈÏÂ˜È˘ÆÌÈ¯

·Á ˙‡ ˘Â‚Ù‡ È‡ ∫„‚ ÌÈÏÂ˜È˘ÆÂ˙Â‡ È˙È‡¯ ‡Ï ÔÓÊ ÔÂÓ‰ ªÈ¯

·Á ÌÚ ˙ÎÏÏ ∫‰Ú¯Î‰‰· Ì˘ ‰È‰ ÍÎÂ ¨ÔÂÈ˜Ï È¯Æ„ÁÈ

שלב ב: כתיבת סיפור הדילמה
Æ‰ËÂÈË· Â¯ÊÚÈ‰ Æ‰ÓÏÈ„‰ ¯ÂÙÈÒ ˙‡ Â¯ÙÒ ‰˙Ú

מטרה
לבדוק את היכולת לכתוב סיפור דילמה.

הערות
בשלב זה התלמיד צריך לספר דילמה אישית פרטית שחווה בעצמו.

בחלק זה התלמיד צריך להפגין יכולת/ידע בעיצוב של סיפור. הסיפור צריך לכלול מרכיבים
סיפוריים, כגון: עלילה דרמטית, פתיחה מסקרנת, דיאלוג, תיאור מפורט של מצבים, של
דמויות ושל רגשות. בנוסף, נבדק כאן השימוש במשלב, שכן הסיפור עשוי להיות כתוב בלשון

כתובה ובלשון ְדבּורה גם יחד, ונדרשות מודעות, רגישות וגמישות בעת כתיבתו.
יש להמליץ בפני התלמידים לכתוב טיוטה.
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סימול
מחשב

        רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4הקריטריונים

מוצגים היטב כל רכיבי
הדילמה: התלבטות,
נימוקים לכל אחת

מדרכי הפעולה, הכרעה
(או אי-הכרעה);

הסיפור מעניין ואותנטי
באופן בולט;

העיצוב הסיפורי ייחודי
ומושך תשומת-לב

קיים שימוש מיטבי
במרכיבים של סיפור

השימוש במשלב (לשון
דבורה / לשון כתובה)

הולם;

ניכרת שליטה ברורה
במוסכמות הכתיבה:

בתחביר, בפיסוק
ובכתיב;

עיצוב הפורמט -
החלוקה לפסקות נכונה

מוצגים רכיבי
הדילמה: התלבטות,
נימוקים לכל אחת

מדרכי הפעולה,
הכרעה (או
אי-הכרעה);

הסיפור מעניין;

העיצוב הסיפורי
מייחד במשהו את

הכותב

קיים שימוש סביר
במרכיבים של סיפור

השימוש במשלב
(לשון דבורה / לשון

כתובה) הולם
בחלקו;

ניכרת שליטה
סבירה במוסכמות

הכתיבה:
בתחביר, בפיסוק

ובכתיב;
עיצוב הפורמט -

בדרך-כלל החלוקה
לפסקות נכונה

קיים ליקוי בהצגת
רכיבי הדילמה:

חלקם חסרים או
לא ברורים;

הסיפור צפוי ובנאלי;

העיצוב הסיפורי דל
או לקוי

קיים שימוש חלקי
במרכיבים של סיפור

השימוש במשלב
(לשון דבורה / לשון
כתובה) אינו מובחן;

ניכרת שליטה
חלקית או מועטה

במוסכמות הכתיבה:
בתחביר, בפיסוק

ובכתיב;
עיצוב הפורמט -

ישנם ליקויים
בחלוקה לפסקות

רכיבי הדילמה מעטים
או חסרים;

הסיפור צפוי ובנאלי;

העיצוב הסיפורי דל או
לקוי

קיים שימוש דל
במרכיבים של הסיפור

השימוש במשלב (לשון
דבורה / לשון כתובה)

לקוי;

ניכרת אי-שליטה
במוסכמות הכתיבה:

בתחביר, בפיסוק
ובכתיב;

עיצוב הפורמט - אין
חלוקה לפסקות

תוכן

מבנה

08

09

מחוון

מבע 10

שלב ג: תלמידים מעריכים את עצמם
ÎÎ¯Ú‰ ˙‡ Â·˙Î· ÆÆÆËÒ˜ËÏ ÌÎ˙ÌÂÎÒ ˙‡ ÛÂÒ· ÂÓ˘¯ ÆÆÆÂÓÒ ÛÈÚÒ Ï

ÆÆÆ˙Â„Â˜‰

מטרה
לזמן התנסות בהערכה עצמית.

הערות
שלב זה מממש את רעיון "החלופות בהערכה". התוצר שהוכן בשלב ב מוערך לא רק על-ידי
המורה, אלא גם  על-ידי  התלמיד. מחוון ההערכה של התלמיד אינו זהה בעיצובו, בניסוחו
ובדרך חישובו לזה של המורה. עם זאת, מדדי ההערכה חופפים במהותם. התלמיד מעריך את
הטקסט שלו על-פי ההנחיות, ומנמק את ההערכה שהוא נותן במקומות הנדרשים. בידו הסמכות

והאחריות להחליט כמה נקודות להעניק לעצמו מתוך 12 הנקודות המוקצבות לו.
כאן, המורה יכול להתייחס לאופן שבו העריך התלמיד את עבודתו ולנימוקיו. יש להניח,
שבהערכה משותפת מעין זו, ההבדלים שיתגלו בין המורה לתלמיד יהיו לא מקור לעימות

ולוויכוח, אלא נקודת מוצא ללימוד ולהשתכללות.
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מחוון משותף למורה ולתלמיד

בחישוב הציון הסופי לפריט זה, יש לחבר את הציון שהעניק המורה לשלב ב לציון שהעניק
לעצמו התלמיד, באופן הזה:

 נקודות בסך הכול.אני מעניק/ה לתלמיד על שלב ב 

ראה במשימה לתלמיד( נקודות בסך הכול. התלמיד העניק לעצמו על שלב ב 

עמ' 6 למטה)

 נקודות בסך הכול.הציון הסופי לשלב ב הוא 

סימול
מחשב

8
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